Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Λάρισα, 14 Απριλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συλλογή Τροφίμων και ειδών Ά ανάγκης και φαρμακευτικό υλικό για τους πληγέντες του πολέμου
στην Ουκρανία από το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Λάρισας

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή του πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία στάθηκε στο πλευρό
των ανθρώπων που επλήγησαν ενισχύοντάς τους με κάθε μέσο με την ταυτόχρονη συνδρομή των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΕΕΣ.
Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Λάρισα στα πλαίσια της υλικής υποστήριξης των
πληγέντων συνανθρώπων μας πραγματοποίησε συλλογή Τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού στα γραφεία του
Τμήματος από επιχειρήσεις ,φορείς, Δήμους αλλά και πολίτες της Λάρισας .
Την υλική βοήθεια 30 Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ με τον συντονισμό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Τμήματος την συγκέντρωναν και δεματοποιούσαν καθημερινά με βάρδιες 3 Εθελοντών σε όλη την περίοδο της
συλλογής και για ένα μήνα μέχρι την Παρασκευή 8/4/22 σε αίθουσα του τμήματος ενω το Τμήμα του ΕΕΣ της Λάρισας
μερίμνησε ώστε τα παραπάνω είδη να μεταφερθούν
και να παραδοθούν στις Κεντρικές Αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα από όπου και θα γίνει η
αποστολή τους με Φορτηγό του ΕΕΣ στους Πληγέντες .Επίσης, φαρμακευτικό υλικό συγκέντρωνε και δεματοποιούσε
καθημερινά η Υπηρεσία Υγείας του Τμήματος .
Την μεταφορά της υλικής βοήθειας ανέλαβε Δωρεάν η Εταιρεία Εθνικών Μεταφορών ΕΜΕΛ ΚΙΟΥΣΗΣ Α.Ε .η οποία στις
8/4/22 τα δέματα από το Τμήμα του ΕΕΣ Λάρισας τα οποία Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντές του Σώματος
Σαμαρειτών -Διασωστών κ΄ Ναυαγοσωστών τα μετέφεραν και τα φόρτωσαν σε αυτοκίνητο της Μεταφορικής
Εταιρείας.
Παρών στην ανθρωπιστική αυτή δράση ήταν και η Πρόεδρος του Περιφ Τμήματος κα Καρανίκα Ελισάβετ και ο
Γραμματέας Κος Κακάμπουρας Γρηγόριος.
Το Περ.Τμ του ΕΕΣ Λάρισας ευχαριστεί τους συμπολίτες μας ,τις επιχειρήσεις και την Μεταφορική Εταιρεία για την
πολύτιμη προσφορά τους στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

